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 ے مشورہین کے لی(: والدVapingپنگ )یاور و یٹ نوشیسگر

اپنے  ںیکے حقائق اور ان سے الحق صحت کے خطرات کو سمجھنے م پنگیاور و ینوش ٹیسگر

 ۔ںیمدد کر یبچے ک

 ہے؟ یاک یپنگاور و ینوش یٹسگر

سے مراد  پنگی۔ وٹیسگر کیا سےیداخل کرنا ہے، ج ںیم پھڑوںیکو اپنے پھ ںیکے دھوئ زیچ یسے مراد کس ینوش ٹیسگر

 داخل کرنا ہے۔  ںیگرم مائع کے بخارات کو سانس م

 ۔ںیہ سکتے پہنچا نقصان کو صحت یک آپ جو ہے جاتا ایک داخل ںیم سانس کو کلزیمیک ںیم دونوں پنگیو اور ینوش ٹیسگر

 سانس پھر جسے ںیہ کرتے لیتبد ںیم شکل یک بخارات ای روسولیا کی( مائع کو گرم کر کے اvapes) پسیو ای ٹیسگر یا

( USB) یب سیا وی ای نیپ الئٹر،یہائ کیا ںیم کھنےید ٹیسگر یا۔ ہے جاتا کہا پنگیو کو عمل اس ہے، جاتا ایک داخل ںیم

 ۔ ںینظر آ سکتے ہ سےیج

 شامل ہے؟  یاک یںم یکوئیڈل یپنگو

 ۔ ںیہ ںینہ اریمع یکوئ کے حفاظت ای یکوالٹ ےیل کے ڈزیکوئیل پنگیو ای پسیو ٹس،یسگر یا

 ہونے کاسے پاک  نیتک کہ جن پر نکوٹ ہاںی۔ ہے یہوت آور نشہ اور دہ نقصان جو ہے یہوت نینکوٹ ںیم ٹسیسگر یتر ا ادہیز

 ہے۔  یہو سکت نینکوٹ یبھ ںیلگا ہو ان م بلیل

 ۔ںیہ یہوت ںیدھات یاور بھار کلزیمیکرنے والے ک دایپ نسریک ںیبخارات م ای روسولیکے ا ٹیسگر یا

 ہے  یاثرانداز ہوت یسےآپ کے بچے کے جسم پر ک یپنگو

 ہے:  ینقصان پہنچا سکت نیآپ کے بچے کے جسم کو سنگ پنگیو

 اور سےےےےےوز  ںیمےےےےے منےےےےےہ ،یدشےےےےےوار ںیمےےےےے سےےےےےانس ،یکھانسےےےےے ،ی ےےےےےے، متلےےےےے ںیمسےےےےےائل مےےےےے یمےےےےےدت لیےےےےےاس سےےےےےے ہےےےےےونے والےےےےےے  ل 

 ںیدمہ شامل ہ

 ۔ںیشامل ہ نسریاور مختلف ک یماریب یکا نقصان، دل ک پھڑوںیپھ ںیمسائل م یمدت لیاس سے ہونے والے طو 

ہونے کا  نسریاور منہ کے ک پھڑوںیسے پھ پنگیہے کہ و الیکا خ نیتر ماہر ادہیز کنیہے ل یجار یابھ قیپر تحق ٹسیسگر یا

 امکان ہے۔ 

 ۔ہے یسکت ہو ہالکت یک بچوں چھوٹے اور ںیہ سکتے ہو ماریب لوگ سے اس تو جائے نگال اگر جسے ہے زہر سایا کیا نینکوٹ

 انحصار پر نشے ہی اور ہے سکتا پہنچ نقصان کو نشوونما یک دماغ کے ان سے پڑنے واسطہ سے نیبچوں اور نوعمروں کا نکوٹ

 کا کرنے شروع ینوش ٹیسگر کا افراد نوعمر اور بچے والے کرنے استعمال ٹیسگر یا۔ ہے سکتا بن باعث کا خطرے ادہیز کے

 ۔ہے ہوتا زائد سے گنا نیت امکان

گ اور ںیہ سکتے یبھ پھٹ ٹیسگر یا  ۔ہيں سکتے پکڑ آ

 حفاظت کرنا  یاپنے بچے ک

کرتے  ںینہ پنگیو ای ینوش ٹینگران( سگر ای نیرول ماڈل )عام طور پر والد یادیسے پتہ چلتا ہے کہ اگر بچوں کے بن قیتحق

 کا امکان کم ہو جاتا ہے۔  پیو ای ینوش ٹیسگر ےیتو بچوں کے ل

تو اپنے تجربات اپنے بچے  ںیچھوڑنا مشکل محسوس کرتے ہ ںیاور انہ ںیکرتے ہ پنگیو ای ینوش ٹیسگر یبھ یاگر آپ ابھ

۔ اگر ںیمدد کر یکوشش کے دوران وہ آپ ک یچھوڑنے ک ںیزیچ ہیمرتبہ  یکہ اگل ںی۔ اپنے بچوں سے کہںیکر ئریکے ساتھ ش

https://www.tobaccoinaustralia.org.au/chapter-18-harm-reduction/indepth-18b-e-cigarettes/18b-0-introduction
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ل طور پر وہ ان سے مکم دیچھوڑنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے تو شا پنگیو ای ینوش ٹیسکتا ہے کہ سگر کھید ہیآپ کا بچہ 

 کرنا چاہے گا۔  زیپرہ

 یک نہ پنگیو ای ینوش ٹیسگر یبھ یکبھ پر جگہوں یدوسر یسیا ای گھر کہ ہے ہی قہیطر نیحفاظت کا بہتر یاپنے بچوں ک

۔ ہے یر انونیغ کرنا پنگیو ای ینوش ٹیسگر ںیم یموجودگ یک بچوں ںیم یگاڑ۔ ںیہ سکتے ہو بچے پاس آس جہاں جائے

 ۔ہے یسکت ہو دہ نقصان ےیل کے نوجوانوں اور بچوں یموجودگ یک روسولیا کے ٹیسگر یا

 نیپنگ قوانیو

 ہے یپر پابند یپنگاور و ینوش یٹاور آس پاس سگر یںاسکولوں م

 ٹیسگر اندر اندر کے ٹریم 4کے  یرسائ دلیاسکول کے احاطے تک پ ای ںیکے تحت اسکول کے احاطے م 1987 کٹیا کویٹوب

 :ہے ہوتا پر لیذ درج اطالق کا یپابند پر پنگیو اور ینوش ٹیسگر۔ ہے عائد یپابند پر پنگیو ای ینوش

 بشمول ہو، موجود ںیشخص جو اسکول کے او ات کے دوران اور ان او ات کے عالوہ اسکول کے احاطے م یبھ یکوئ 

 افراد یبھ یکوئ والے آنے اسکول اور اساتذہ طلباء،

 ۔اںیسرگرم تمام یوال ہونے ںیاسکول کے احاطے م 

 یپابند پر پنگیو اور ینوش ٹیسگر یبھ ںیم دوروں والے ہونے باہر سے احاطے کے اسکول اور دوران کے باتیتقر یاسکول ک

 ۔ہے ئدعا

  ین( کے قوانیٹیل)ر یصحت اور خوردہ فروش

 :ںیہ یر انونیغ اںیسرگرم لیذ درج ےیشخص کے ل یبھ یکس

 18  کے ان ای کرنا تبادلہ چنا،یب مصنوعات یک  سم یبھ یکس یک ٹیسگر یا ایسال سے کم عمر شخص کو تمباکو 

 کرنا نید نیل کا شئے اور یکس بدلے

 کٹر پاس کے اس جب ماسوائے رکھنا، ٹیسگر یا واال نینکوٹ  ہو نسخہ یڈا

 ۔کرنا پنگیو ای ینوش ٹیسگر ںیم یموجودگ یسال سے کم عمر شخص ک 18 یکس ںیم یگاڑ 

 ۔ ںیہ چتےیب مصنوعات ٹیسگر یا کو بچوں تو ںیہ سکتے کر کو کاؤنسل یمقام یاپن رپورٹ یک دکانداروں سےیآپ ا

 ں بات کرنایپنگ کے بارے میا وی یٹ نوشیا نوعمر سے سگریاپنے بچے 

 ینوش ٹیسگراہم کردار ہے۔  ںیسے محفوظ رکھنے م پنگیاور و ینوش ٹینگران، آپ کا اپنے بچے کو سگر ایبطور والد، والدہ 

جو آپ کر  زیسب سے اہم چ۔ ںیان کے بچوں کے طرز عمل کو متاثر کر سکتے ہ االتیکے خ نیوالد ںیکے بارے م پنگیاور و

 ۔ ںیبات کر ںیکے بارے م اتیمنش گریاور د پنگیو ،ینوش ٹینوعمر سے سگر ایہے کہ اپنے بچے  ہیوہ  ںیسکتے ہ

 ۔ ںیکا استعمال کر وںیان حکمت عمل ےینوعمر سے بات کرنے کے ل ایاپنے بچے 

 یںمعلومات سے آغاز کر

 کہنا ایک آپ کہ ںیسوچ اور ں،یجان ںیبات یادیبن ںیم بارے کے مصنوعات پنگیو اور ینوش ٹیسگر ں،یاہم حقائق معلوم کر

 ۔ںیہ چاہتے ناید جواب سےیک آپ کہ ںیسوچ اور ں،یہ سکتے جا پوچھے سے آپ جو ںیکر غور پر سواالت سےیا کچھ۔ ںیہ چاہتے

 یںتحمل سے کام ل

کٹھے کوئ ںیگفتگو اس و ت شروع کر کو  تیکرنا۔ بات چ اریکھانا ت ایچالنا  یکہ گاڑ سےیکر رہے ہوں، ج یسرگرم یجب آپ ا

جسے آپ نے  ںیکا ذکر کر زیچ یسیا یالنے کے مو ع کے طور پر کس رگفتگوی۔ اس مسئلے کو زںیآرام دہ اور پرسکون رکھ

 ہو۔  کھاید ںیخبروں م ای ںیشو م یو یٹ یکس

 یںکر یزسے پرہ یوںآرائ یاسق

 نی۔ کچھ ماہرںیکر زیہے تو الزامات لگانے سے گر یک پنگیو ای ینوش ٹیآپ کے بچے نے سگر دیاگر آپ کو لگتا ہے کہ شا

اس سے ان کے  ونکہیک تے،ید ںینہ زیتجو یک نےیل یتالش یجگہ ک یاپنے بچے ک ےیکے ثبوت کے ل پنگیو ای ینوش ٹیسگر

 ہے۔  یپہنچ سکت سیاعتماد کو ٹھ
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 ۔یںکر یزسے گر ینےد یکچرل یا یصلہف

اس کا بہت اثر  ں،یاور لہجے کو باعزت رکھ نگوئجیل یباڈ ی۔ اپنںیدو طرفہ گفتگو رکھ کیا ہیاور  ںینظر کو سن ۂاس کے نقط

 ای: 'آپ نے کںیہے تو اس طرح کے سواالت پوچھنے پر غور کر یک پنگیو ای ینوش ٹیہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے بچے نے سگر

 محسوس ہوا؟'  سای' اور 'اس سے آپ کو کا؟یسوچ کر اس کا تجربہ ک

 ۔ یںنہ کر یمبالغہ آرائ

 ۔ ںیکر زیسے گر اناتیب زیاور مبالغہ آم ںیسے کام ل یسچائ ںیکہ آپ ممکنہ نقصانات کے بارے م ںیبنائ ینیقی ہی

 ۔ یںوضاحت کر یاور اپنے خدشات ک یںکو صحت پر مرکوز رکھ یتبات چ

 کو آپ بچہ کا آپ اگر پر، طور کے مثال۔ ںیہ متفکر سےیک ںیم بارے کے صحت یک بچے اپنے آپ کہ ںیکر بات ںیاس بارے م

 حوالے کے خطرات شیدرپ کو صحت آپ کہ ںیہ سکتے کہہ آپ تو ہے رہا کر پیو ای ہے رہا کر ینوش ٹیسگر وہ کہ ہے بتاتا

 اس اور ہے یسکت ہو متاثر نشوونما یذہن یک نوعمروں سے اس کہ ںیہ سکتے کر ئریش کو ثبوت اس اور ںیہ مند فکر سے

 ۔ہے ہوتا الحق خطرہ کا نسریک سے

 کہاں سے مدد حاصل کی جائے 

 ۔ ںیہ ابیمدد اور وسائل دست ےیمعاونت کے ل یآپ ک ںیسے متعلق اپنے بچے سے بات کرنے م پنگیاور و ینوش ٹیسگر

Quit Victoria 

حقائق نامے فراہم  ےیاور بچوں کے ل نیوالد زیوسائل، معلومات اور مدد ن ےیچھوڑنے کے ل پنگیاور و ینوش ٹیلوگوں کو سگر

 www.quit.org.au/articles/teenvapingکرتا ہے۔ 

The Royal Children’s Hospital 

کے استعمال  ٹیسگر یکہ نوعمروں سے ا ںیاس حوالے سے معلومات ہ ںیم ٹیش کٹیف یاور نوعمروں ک ٹیسگر یا

مدد  یاطفال ک نیکے حوالے سے ماہر پنگیو ںیجائے اور اس م یبات ک سےیک ںیسے صحت کو الحق خطرات کے بارے م

 cigarettes_and_teens-www.rch.org.au/kidsinfo/fact_sheets/Eہے۔  یپوڈ کاسٹ  سط بھ کیکردہ ا اریسے ت

 Better Healthنلیچ  

سے متعلق اعدادوشمار اور  ینوش ٹیسگر اں،یحکمت عمل یچھوڑنے ک ینوش ٹیکے صحت پر اثرات، سگر ینوش ٹیسگر

خطرات کے  لےیکے زہر نیاستعمال ہونے والے مائع اور نکوٹ ںیم ٹیسگر یکے خطرات، ا ٹسیسگر یا ن،یکے  وان ہیوکٹور

 tobacco-and-www.betterhealth.vic.gov.au/healthyliving/smokingمعلومات۔  ںیبارے م

کٹر  یملیآپ کا ف  ڈا

 آپ پر طور کے ا دام پہلے کے کرنے حاصل مشورے اور معلومات دیمز ںیم بارے کے بچے کے آپ اور پنگیو ،ینوش ٹیسگر

کٹر یملیف کا  ۔ہے جگہ یاچھ کیا ڈا

 سروسز یمشاورت

 Quitline بجے  8بجے سے شام  8تا جمعہ صبح  ری۔ پ ےیہے، بشمول بچوں کے ل یکاؤنسلنگ فراہم کرت ہیمشورہ اور خف

 پر جائيں  www.quit.org.au ای ںیپر فون کر 13 78 48تک۔ 

 DirectLine فرلیکاؤنسلنگ اور ررازدارانہ سروس ہے جو  یمشاورت یک اتیمنش گریالکحل اور د ںیم ٹیسٹ یپور 

 ۔ہے ابیگھنٹے، ہفتے کے ساتوں دن دست 24 ںیم ٹیسٹ یپور ہیہے اور  یفراہم کرتخدمات 

 پر جائيں  www.directline.org.au ای ںیپر فون کر 1800 888 236

 Youth, Drugs and Alcohol Advice یخصوص ےیبجے تک نوجوانوں کے ل 8بجے سے رات  9جمعہ صبح  تا ریپ 

  ںیپر فون کر 685 485 1800ہے۔  یسروس فراہم کرت یمشاورت

http://www.quit.org.au/articles/teenvaping
http://www.rch.org.au/kidsinfo/fact_sheets/E-cigarettes_and_teens
http://www.betterhealth.vic.gov.au/healthyliving/smoking-and-tobacco
http://www.quit.org.au/
http://www.directline.org.au/
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 Alcohol and Drug Foundation 84 85 85 1300الئن  یمشاورت 

 Headspace   ایآن الئن، فون پر headspace ہے۔  یکرت شکشیپ یخدمات ک یصحت ک یروبرو ذہن ںیسنٹرز م

www.headspace.org.au    پر جائيں 

 معلومات یدمز

 :ہے ایگ ایک استعمال کو قاتیتحق اور معلومات سے لیذ درج ےیل کے کرنے اریت نامہ حقائق ہی

 QUIT - www.quit.org.au/articles/teenvaping  

 Better Health نلیچ - tobacco-and-www.betterhealth.vic.gov.au/healthyliving/smoking 

 s Hospital’oyal ChildrenR - cigarettes_and_teens-www.rch.org.au/kidsinfo/fact_sheets/E   

  - Alcohol and Drug Foundation 

/vaping-about-youth/talking-drugs/parenting/vaping-about-https://adf.org.au/talking 

 ہیوکٹور کونسل نسریک - www.tobaccoinaustralia.org.au  

 1987/095 - 1987 کٹیا کویٹوب-act-force/acts/tobacco-www.legislation.vic.gov.au/in  
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